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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014 

Pregão Eletrônico SRP nº 06/2014 – Processo Administrativo nº 92/2014 

Aos 09 dias do mês de maio do ano de 2014, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO 

PAULO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 

São Paulo/SP, CEP 01331-000, neste ato representado por seu Presidente, Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva; e do outro 

lado, o Detentor da Ata melhor classificado – TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.306.287/0001-52, com sede na Rua Vereador Decio de Paula nº 101, Planalto, Formiga/MG,  

CEP 35570-000, telefones (37) 3322-2336 e (61) 3221-3676, neste ato representada por seu procurador, Sr. André Pires 

Nascimento, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº 2.273.226 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 002.885.491-46, 

residente e domiciliado na SQS nº 206, Bloco D, apto. 201, Asa Sul, Brasília/DF, vencedora da licitação em epígrafe, resolvem 

registrar os seguintes preços: 

Objeto:  Aquisição eventual de mobiliários com entrega e montagem para Sede do Coren-SP, Subseções e NAPEs, conforme 

Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Especificações Técnicas, do Edital do Pregão Eletrônico SRP 06/2014. 

 

Item Descrição/Especificação técnica 

Quantidade 
máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 

Quantidade 
registrada 

para o 
Coren/SP 

Valor Unitário Valor Total 

LOTE 4: 

 
64 

Cadeira staff, espaldar (encosto) médio, com todas as 
regulagens ergonômicas (altura do assento, inclinação 
do encosto), apoio para braços com regulagem de altura, 
base giratória, pés com rodízios para piso frio ou 
carpete, revestimento em couro ecológico, diversas 
cores. 

350 70  R$       500,00   R$     35.000,00  

 
65 

Cadeira para sala de reunião, espaldar médio, sem 
regulagens ergonômicas, apoio para braços sem 
regulagem de altura, base giratória, pés com rodízios 
para piso frio ou carpete, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

250 50  R$       380,00   R$     19.000,00  

 
66 

Cadeira para atendimento e interlocução, espaldar 
baixo, sem regulagens ergonômicas e sem apoio para 
braços, base giratória, pés com rodízios para piso frio ou 
carpete, revestimento em couro ecológico, diversas 
cores. 

350 70  R$       240,00   R$     16.800,00  

 
67 

Longarina para espera com 2 lugares, espaldar baixo, 
sem apoio para braços, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

150 30  R$       450,00   R$     13.500,00  

 
68 

Longarina para espera com 3 lugares, espaldar baixo, 
sem apoio para braços, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

200 40  R$       650,00   R$     26.000,00  
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Item Descrição/Especificação técnica 

Quantidade 
máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 

Quantidade 
registrada 

para o 
Coren/SP 

Valor Unitário Valor Total 

 
69 

Longarina para espera com 4 lugares, espaldar baixo, 
sem apoio para braços, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

200 40  R$       790,00   R$     31.600,00  

 
70 

Longarina para espera com 5 lugares, espaldar baixo, 
sem apoio para braços, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

200 40  R$    1.100,00   R$     44.000,00  

 
71 

Cadeira para sala de treinamento para destro ou 
canhoto, espaldar baixo, apoio para braços em ambos os 
lados, prancheta com sistema antipânico, com porta-
livros, estrutura fixa com 4 pés, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

200 40  R$       280,00   R$     11.200,00  

 
72 

Cadeira para sala de treinamento para destro ou 
canhoto, espaldar baixo, apoio para braços apenas de 
um lado, prancheta com sistema antipânico, com porta-
livros, estrutura fixa com 4 pés, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

150 30  R$       280,00   R$      8.400,00  

 
73 

Cadeira para sala de treinamento para destro ou 
canhoto, espaldar baixo, apoio para braços em ambos os 
lados, prancheta com sistema antipânico, sem porta-
livros, estrutura fixa com 4 pés, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

150 30  R$       280,00   R$       8.400,00  

 
74 

Cadeira para sala de treinamento para destro ou 
canhoto, espaldar baixo, apoio para braços apenas de 
um lado, prancheta com sistema antipânico, sem porta-
livros, estrutura fixa com 4 pés, revestimento em couro 
ecológico, diversas cores. 

150 30  R$       280,00   R$       8.400,00  

 
75 Poltrona rebatível de espaldar médio para auditório. 350 70  R$       600,00   R$     42.000,00  

 
76 

Banqueta com pés fixos, assento fixo com 33cm de 
diâmetro, com 89cm de altura entre o chão e o assento, 
altura total de 94cm. 

200 40  R$       180,00   R$      7.200,00  

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 271.500,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos reais) 

 

Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive, realizar outro procedimento licitatório para 

contratação do mesmo objeto, nos termos do Art. 16º do Decreto nº 7.892/13, respeitando-se a preferência do beneficiário do 

registro, em igualdade de condições, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

Conforme a conveniência da Administração, será enviada convocação para fornecimento dos itens, que deverá ser executado 

conforme o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2014, e seus Anexos, os quais vinculam-se à presente Ata em todos 

os termos. 
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de Despesa número: 

a) 6.2.2.1.2.44.90.52.001 – Mobiliário em geral. 

O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. 

A(s) detentora(s) deve(m) manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada 

pagamento serão verificadas certidões relativas àquelas condições. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, 09 de maio de 2014. 
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